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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
atsižvelgiant į Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus 
klimato susitarimą skatinti modernizavimą 
ir didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES turi atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus 
visoje atitinkamoje savo politikoje.  Sudaryti palankesnes sąlygas mažiausiai išsivysčiusių 
šalių (MIŠ) žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą yra 
labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP ypač veikia prekybą žemės ūkio 
produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia atsižvelgti į 
galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams, jį stebėti 
ir, jei įmanoma, jo išvengti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) plėtojant prekybos susitarimus, 
viena vertus, didėja tarptautinio masto 
žemės ūkio produktų gamintojų 
konkurencija, kartu jiems atveriant naujų 
galimybių. Siekiant išlaikyti sąžiningą 
konkurenciją ir užtikrinti abipusiškumu 
grindžiamą tarptautinę prekybą, Europos 
Sąjunga privalo užtikrinti gamybos 
standartų, atitinkančių jos gamintojams 
nustatytus standartus, laikymąsi 
pirmiausia aplinkos ir sveikatos srityse, 
taikant abipusiškumo principą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, 
BŽŪP įgyvendinimas turi būti 
suderinamas su vystomojo 
bendradarbiavimo tikslais, įskaitant, inter 
alia, Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. Atsižvelgiant į šį politikos 
suderinamumą, priemonės, kurių 
imamasi pagal šį reglamentą, neturi kelti 
grėsmės nei maisto gamybos pajėgumams 
ir ilgalaikiam besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ), 
apsirūpinimo maistu saugumui, nei 
Sąjungos klimato kaitos švelninimo 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 
įgyvendinimui;

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP ypač veikia prekybą žemės 
ūkio produktais.  Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia stebėti 
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poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, jei įmanoma, 
jo išvengti.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad gamintojai galėtų naudoti 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusias ir atsparesnes ligoms 
vynuogių veisles, reikėtų priimti nuostatą, 
kad būtų leidžiama suteikti kilmės vietos 
nuorodą produktams, pagamintiems ne tik 
iš veislių Vitis vinifera vynuogių, bet iš 
veislių, išvestų sukryžminus rūšies Vitis 
vinifera ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius, vynuogių;

(10) kad gamintojai galėtų naudoti 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusias ir atsparesnes ligoms 
vynuogių veisles, reikėtų priimti nuostatą, 
kad būtų leidžiama suteikti kilmės vietos 
nuorodą produktams, pagamintiems ne tik 
iš veislių Vitis vinifera vynuogių, bet iš 
kitų genties Vitis rūšių vynuogių, taip pat 
iš veislių, išvestų sukryžminus rūšies Vitis 
vinifera ir įvairių genties Vitis rūšių 
vynmedžius, vynuogių;

Pagrindimas

Nėra tinkamo pagrindimo, dėl ko ne Vitis vinifera rūšims negali būti suteiktos kilmės vietos 
nuorodos. Gerai žinomos rūšys, pvz., Uhudler arba fragolino, tradiciškai auginamos 
konkrečiuose Europos regionuose, kuriuose jos giliai įsišaknijusios vietos kultūroje ir yra 
svarbios socialiniu ir ekonominiu požiūriais. Šias rūšis reikėtų saugoti nuo bet kokios formos 
neteisėto naudojimosi pasitelkiant tikslias gamybos specifikacijas ir tai papildomai padėtų 
užtikrinti aukštus kokybės standartus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kilmės vietos nuorodos apibrėžtis 
turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, 
pateikta Sutartyje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba12 (TRIPS sutartyje), patvirtintoje 
Tarybos sprendimu 94/800/EB13, ir ypač 
su jos 22 straipsnio 1 dalimi, taigi, jos 
pavadinime turi būti nurodoma, kad 

Išbraukta.
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produktas kilęs iš konkretaus regiono ar 
iš konkrečios vietos;
__________________
12 Daugiašalių derybų dėl prekybos 
Urugvajaus raundas (1986–1994 m.). 
1 priedas. 1C priedas. Sutartis dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, 
susijusių su prekyba (PPO) (OL L 336, 
1994 12 23, p. 214).
13 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu 
(OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

Pagrindimas

Kadangi mes pasirinkome Lisabonos tarptautiniame susitarime nustatytą kilmės vietos 
nuorodos apibrėžtį, ši konstatuojamoji dalis tampa netinkama, nes joje pateikiama nuoroda į 
kitą kilmės vietos nuorodos apibrėžtį, pateiktą Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių 
aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartyje).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
gautų pakankamai informacijos, derėtų 
nustatyti, kad ženklinant ir pateikiant 
vyną būtų privaloma pateikti maistingumo 
deklaraciją ir Reglamente (ES) 
Nr. 1169/2011 numatytą sudedamųjų 
dalių sąrašą;

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas aiškumas ir nuoseklumas, vyno informaciją apie maistingumą ir 
sudedamąsias dalis būtų geriau reglamentuoti Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011) dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) kai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 16 straipsnį ir Komisijos 
ataskaitą COM(2017)58 final Komisija 
nustatys bendras alkoholinių gėrimų 
sudedamųjų dalių ir maistingumo 
ženklinimo taisykles, visų vynuogių 
produktų etiketėse turėtų būti pateikta 
informacija apie sudedamąsias dalis ir 
maistingumą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl eksporto kreditų, eksporto 
kredito garantijų ir draudimo programų, 
žemės ūkio produktus eksportuojančių 
valstybinių prekybos įmonių ir tarptautinės 
pagalbos maistu valstybės narės gali, 
laikydamosi Sąjungos teisės, patvirtinti 
nacionalines priemones. Kadangi Sąjunga 
ir jos valstybės narės yra PPO narės, tokios 
nacionalinės priemonės, remiantis 
Sąjungos teise ir tarptautine teise, taip pat 
turėtų atitikti taisykles, kurios nustatytos 
minėtu 2015 m. gruodžio 19 d. PPO 
ministrų sprendimu;

(27) dėl eksporto kreditų, eksporto 
kredito garantijų ir draudimo programų, 
žemės ūkio produktus eksportuojančių 
valstybinių prekybos įmonių ir tarptautinės 
pagalbos maistu valstybės narės gali, 
laikydamosi Sąjungos teisės, patvirtinti 
nacionalines priemones, įskaitant politikos 
suderinamumą vystymosi labui pagal 
SESV 208 straipsnį ir 2030 m. darnaus 
vystymosi darbotvarkę. Kadangi Sąjunga ir 
jos valstybės narės yra PPO narės, tokios 
nacionalinės priemonės, remiantis 
Sąjungos teise ir tarptautine teise, taip pat 
turėtų atitikti taisykles, kurios nustatytos 
minėtu 2015 m. gruodžio 19 d. PPO 
ministrų sprendimu;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Komisija savo 2017 m. kovo mėn. 
ataskaitoje dėl privalomo spiritinių 
gėrimų sudedamųjų dalių sąrašo ir 
maistingumo deklaracijos pateikimo 
pareiškė, kad ji nenustatė objektyvių 
priežasčių, kurios pateisintų informacijos 
apie sudedamąsias dalis ir maistingumą 
nepateikimą, ir paragino pramonės 
atstovus per metus parengti pasiūlymą dėl 
savireguliavimo, kuriuo būtų siekiama 
teikti informaciją apie visų alkoholinių 
gėrimų sudedamąsias dalis ir 
maistingumą. Siekiant užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį, savireguliacija 
grindžiamas požiūris turėtų bent jau 
užtikrinti informacijos apie sudedamąsias 
dalis ir maistingumą pateikimą etiketėse, 
ir kad tokia informacija atitiktų nuostatas 
dėl „savanoriškai teikiamos 
informacijos“, kaip nustatyta Reglamente 
(ES) Nr. 1169/2011. Komisija turėtų 
įvertinti pramonės pasiūlymus ir paskelbti 
ataskaitą, prie kurios, prireikus, būtų 
pridėtas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, numatant 
atitinkamas išimti labai mažiems 
gamintojams;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) įterpiamas šis straipsnis:
„2A straipsnis
Politikos suderinamumas vystymosi labui
Remiantis SESV 208 straipsniu, 
įgyvendinant šį reglamentą atsižvelgiama 
į vystomojo bendradarbiavimo tikslus, be 
kita ko, patvirtintus Jungtinių Tautų ir 
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kitų tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
nekenkiama besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ), 
maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą.“

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. ES žemės ūkio politika turi išorinį 
poveikį ir ji ypač veikia prekybą žemės ūkio produktais. Laikantis PSVL principo reikia 
stebėti galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, 
jei įmanoma, jo išvengti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
sudaro galimybes gauti tokį leidimų 
naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, 
kuris atitinka arba

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
sudaro galimybes gauti tokį leidimų 
naujiems vyno gamybai skirtiems 
vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka 
arba:

Pagrindimas

Leidimai sodinti susiję su vyninių vynuogių veislėmis, skirtomis vyno gamybai, o ne kitoms 
reikmėms, pvz., vynuogių sulčių gamybai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, 
išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d.; 
arba

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vyno gamybai skirtais 
vynmedžiais jų teritorijoje, išmatuoto 
ankstesnių metų liepos 31 d.; arba

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m. 
liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos 
sodinimo teisės, kurios suteiktos 
gamintojams jų teritorijoje remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i 
arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m. 
sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, 
kaip nurodyta šio reglamento 68 
straipsnyje.“;

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas vyno 
gamybai skirtais vynmedžiais plotas, 
išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir plotas, 
kuriam taikomos sodinimo teisės, kurios 
suteiktos gamintojams jų teritorijoje 
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
85h, 85i arba 85k straipsniu ir kurios 
2016 m. sausio 1 d. gali būti pakeistos 
leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68 
straipsnyje.“;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(5a) 64 straipsnio 2 dalies b punktas 
keičiamas taip:

b) plotai, kuriuose vynuogynais 
prisidedama prie aplinkos išsaugojimo;

„b) plotai, kuriuose vynuogynais 
prisidedama prie aplinkos išsaugojimo 
arba prie vynuogių veislių genetinių 
išteklių išsaugojimo;“
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Pagrindimas

Genetinių išteklių išsaugojimą taip pat reikėtų įtraukti kaip kriterijų, pagal kurį galima 
suteikti leidimus, jeigu reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais 
metais viršija naujiems vynmedžiams sodinti skirtą plotą.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2 Laikydamosi 3 dalies, valstybės 
narės į klasifikatorių įtraukia vyninių 
vynuogių veisles, kurių vynmedžius 
leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų 
teritorijoje vyno gamybos tikslu.

„2. Laikydamosi 3 dalies, valstybės 
narės į klasifikatorių įtraukia vyninių 
vynuogių veisles, kurių vynmedžius 
leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų 
teritorijoje vyno gamybos tikslu. 

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
vyninių vynuogių veisles, jei: 

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
vyninių vynuogių veisles, jei:

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca; arba 

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera; arba 

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis. 

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė 
pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto 
klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai 
išnaikinami per 15 metų nuo jos 
išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.“;

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė 
pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto 
klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai 
išnaikinami per 15 metų nuo jos 
išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.“;

Nukrypstant nuo antros pastraipos, 
valstybės narės gali leisti atsodinti Vitis 
Labrusca esamuose istoriniuose 
vynuogynuose, jei nedidinamas esamas 
Vitis Labrusca apsodintas plotas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
92 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

(8a) 92 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės vietos 
nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir 
tradiciniais terminais susijusios taisyklės 
taikomos VII priedo II dalies 1, 3–6, 8, 9, 
11, 15 ir 16 punktuose nurodytiems 
produktams.

„1. Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės 
vietos nuorodomis, geografinėmis 
nuorodomis ir tradiciniais terminais 
susijusios taisyklės taikomos tik VII priedo 
II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose 
nurodytiems produktams.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos a punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kilmės vietos nuoroda – 
pavadinimas, kuriuo apibūdinamas 92 
straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas:

a) kilmės vietos nuoroda – regiono, 
konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir 
tinkamai pagrįstais atvejais, šalies 
pavadinimas, vartojamas apibūdinti 92 
straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui, 
atitinkančiam šiuos reikalavimus:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti bendrą dabartinės apibrėžties požiūrį pabrėžiant, kad SKVN 
vynas pagrįstas regiono ar konkrečios vietos pavadinimu ir kad žmogaus veiklos veiksniai – 
SKVN sąvokai būdingas veiksnys. Šiuo pakeitimu išsaugomas pasiūlymas didinti SKVN vyno 
gamybai naudojamų rūšių lankstumą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos a punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
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aplinka su jai būdingais gamtos ir, jei 
tinkama, žmogaus veiklos veiksniais;

aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus 
veiklos veiksniais;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais 97 straipsnio 
2 dalyje nurodytas paraiškos nagrinėjimas 
sustabdomas tol, kol nacionalinis teismas 
ar kita nacionalinė įstaiga priims 
sprendimą dėl ginčijamos apsaugos 
paraiškos, kurios atveju valstybė narė per 
preliminarią nacionalinę procedūrą, 
taikomą pagal 5 dalį, laikė, kad 
reikalavimai yra įvykdyti.

Išbraukta.

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, kuriuo būtų įteisinta SKVN ir (arba) 
GN sistema ir būtų galima blokuoti visą sistemą atsižvelgiant į teismo procesų eigai 
reikalingą laiką. Be to, šiuo pakeitimu siekiama veiklos vykdytojams sukurti teisinį netikrumą, 
o tai prieštarauja principui, pagal kurį nacionaliniuose ar Europos teismuose pareikšti 
ieškiniai dėl panaikinimo neturi stabdančio poveikio.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punkto a a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ga) maistingumo deklaracija, kurioje 
gali būti nurodyta tik vidutinė energinė 
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vertė;“

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 pastraipos a b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„gb) nealkoholinių vynuogių produktų, 
kurių alkoholio koncentracija yra 
mažesnė kaip 1,2 % tūrio, etiketėse 
privalo būti pateikti privalomi duomenys 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams 9 straipsnį.“

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punkto b a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) papildoma šia dalimi:
„4a. Energinė vertė turi būti:
a) nurodyta skaičiais ir žodžiais ar 
simboliais;
b) apskaičiuojama taikant 
perskaičiavimo rodiklį, nurodytą 
Reglamento Nr. (EU) 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams XIV priede;
c) nurodyta 100 ml produkto. Be to, 
gali būti nurodoma lengvai vartotojo 
atpažįstamo vartojimo vieneto energinė 
vertė, jei vartojimo vienetas kiekybiškai 
apibrėžiamas etiketėje ir nurodomas 
pakuotėje esančių vienetų skaičius.
d) nurodomos vidutinės vertės, 



AD\1175401LT.docx 15/31 PE630.373v02-00

LT

remiantis:
i) gamintojo atlikta vyno analize 
arba arba
ii) skaičiavimu pagal duomenis, kurie 
visuotinai nustatyti ir priimti remiantis 
tipinių ir specifinių vynų vidutinėmis 
vertėmis;“

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 20 punkto a a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnio 1 dalies b punkto v a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„va) informacijos apie maistingumą ir 
energinės vertės apskaičiavimą pateikimo 
nuostatos“;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 149 straipsnio 2 dalies c punktas iš 
dalies keičiamas taip:

c) su sąlyga, kad atskiros gamintojų 
organizacijos atveju išpildomos visos šios 
sąlygos: i) žalio pieno 3,5 % viso 
Sąjungoje pagaminamo kiekio

„c) su sąlyga, kad atskiros gamintojų 
organizacijos atveju išpildomos visos šios 
sąlygos: i) žalio pieno 7,5 % viso 
Sąjungoje pagaminamo kiekio

ii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
gaminamas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio, ir

ii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
gaminamas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 45 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio, ir

iii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
pristatomas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos 

iii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
pristatomas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 45 % tos 
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valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio“;

valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pagrindimas

Aukštesnę padėtį tiekimo grandinėje užimantiems veiklos vykdytojams netaikomi tokie griežti 
koncentracijos apribojimai ir daugelyje valstybių narių ir (arba) vietovių yra didelė, pvz., 
perdirbėjų koncentracija. Todėl gamintojų organizacijoms turėtų būti leidžiama sutelkti 
didesnę gamybos procentinę dalį, siekiant suteikti joms daugiau galių derybose dėl sutarčių.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies d punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 149 straipsnio 2 dalies d punktas 
išbraukiamas.

d) su sąlyga, kad atitinkami 
ūkininkai nepriklauso jokiai kitai 
gamintojų organizacijai, kuri taip pat jų 
vardu derasi dėl tokių sutarčių; vis dėlto 
tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nukrypti nuo šio reikalavimo, 
jei ūkininkai turi du atskirus gamybos 
padalinius skirtingose geografinėse 
teritorijose;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų nariams neturėtų būti neteikiamos galimybės derybose dėl sutarčių 
sutelkti savo gamybą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 c punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies e punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 149 straipsnio 2 dalies e punktas 
išbraukiamas.

e) jei žalias pienas neįtrauktas į 
pareigą, susijusią su ūkininko naryste 
kooperatyve, pristatyti pieną laikantis 
kooperatyvo įstatuose nustatytų sąlygų ar 
taisyklių ir sprendimų, priimtų šiuose 
įstatuose arba susijusių su šiais įstatais, ir

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pagrindimas

Sąjungoje didelę dalį pieno gamybos vykdo nariai, kurie jį pristato savo kooperatyvams. 
Kooperatyvų nariams neturėtų būti neteikiamos galimybės derybose dėl sutarčių sutelkti savo 
gamybą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 152 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a) Pagal šio straipsnio 1 dalį 
pripažinta gamintojų organizacija savo 
narių vardu gali planuoti visos ar dalies 
savo produkcijos gamybą, optimizuoti 
gamybos išlaidas, pateikti ją rinkai ir 
derėtis dėl žemės ūkio produktų tiekimo 
sutarčių.“

Pagrindimas

Kaip byloje „Endives“ pažymėjo ES Teisingumo Teismas, praktiniams susitarimams ir 
sprendimams, kurie yra BRO teisės aktų leidėjų apibrėžtų gamintojų organizacijų misijų ir 
tikslų dalis, netaikomos konkurencijos taisyklės. Ši išimtis taikoma dėl to, kad būtina 
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įgyvendinti uždavinius, kuriuos teisės aktų leidėjas patikėjo svarbiausiems BRO subjektams. 
101 straipsnio 1 dalies nuoroda išbraukta, nes ji nebeturi prasmės. Šis pakeitimas ir 206 
straipsnio pakeitimo pirma pastraipa papildo vienas kitą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto vii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22e) 152 straipsnio 1 dalies c punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:
„viia) rengti iniciatyvas, kuriomis 
skatinama naudoti šalutinius produktus ir 
galutinių atliekų srautus;“

Pagrindimas

Kad būtų skatinama žiedinė ekonomika, reikėtų stengtis ne tik tvarkyti ir mažinti šalutinius 
produktus ir atliekas, bet ir ieškoti pažangių jų valorizavimo būdų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies  c punkto vii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22f) 157 straipsnio 1 dalies c punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:
„viia) teikti informaciją ir atlikti 
mokslinius tyrimus, būtinus siekiant 
atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir 
pritaikyti gamybą ir atitinkamais atvejais 
perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos 
į produktus, kurie geriau atitinka rinkos 
poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, 
visų pirma teikti informaciją ir atlikti 
mokslinius tyrimus, susijusius su 
produktų kokybe (įskaitant produktų, 
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kuriems suteikta saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografinė 
nuoroda, specifinius ypatumus) ir 
aplinkos apsauga; teikti informaciją ir 
atlikti mokslinius tyrimus, būtinus 
siekiant atnaujinti, racionalizuoti, 
patobulinti ir pritaikyti gamybą ir 
atitinkamais atvejais perdirbimą bei 
prekybą, orientuojant juos į produktus, 
kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir 
vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma 
teikti informaciją ir atlikti mokslinius 
tyrimus, susijusius su produktų kokybe 
(įskaitant produktų, kuriems suteikta 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografinė nuoroda, specifinius 
ypatumus) ir aplinkos, klimato, ir gyvūnų 
gerovės apsauga;

Pagrindimas

Vartotojai taip pat vis dažniau tikisi, kad gamintojai nuolat stengsis didinti gyvūnų gerovę ir 
užkirsti kelią klimato kaitai bei ją švelninti (pvz., pastangos sumažinti išmetamą CO2 kiekį). 
Šiuo pakeitimu papildytas sąrašas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xiv a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22g) 157 straipsnio 1 dalies c punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:
„xiva) nustatyti tipines sąžiningo 
sąnaudų, kurias ūkininkai patiria 
laikydamiesi neteisinių reikalavimų, 
susijusių su gyvūnų gerove, gyvūnų 
sveikata, aplinkos apsauga ir klimatu, 
kompensavimo sąlygas, įskaitant šių 
sąnaudų apskaičiavimo būdus;“

Pagrindimas

Be tipinių vertės pasidalijimo sąlygų, tarpšakinės organizacijos taip pat gali priimti tipines 
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sąlygas, kuriomis būtų nustatyti konkretesni aspektai, susiję su dabartinių tipinių sutarčių 
turiniu, kad būtų užtikrintas tinkamas kompensavimas, įskaitant tai, kaip apskaičiuoti 
pagrįstą papildomų sąnaudų, susijusių su neteisinius reikalavimus dėl gyvūnų gerovės, 
gyvūnų sveikatos, aplinkos apsaugos ir klimato, atitinkančių produktų gamyba, kompensaciją.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xiv b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22h) 157 straipsnio 1 dalies c punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:
„xivb) rengti iniciatyvas, kuriomis 
skatinama naudoti šalutinius produktus ir 
galutinių atliekų srautus;“

Pagrindimas

Kad būtų skatinama žiedinė ekonomika, reikėtų labiau stengtis ir užtikrinti, kad būtų ne tik 
tvarkomi ir mažinami šalutiniai produktai ir atliekos, bet ir ieškoma pažangių jų valorizavimo 
būdų.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22i) 164 straipsnio 4 dalyje įterpiamas 
šis punktas:
„ca) rengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutartis ir sąlygas, 
visų pirma susijusias su vertės 
paskirstymu ir teisinga kompensacija;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tarpšakinėms organizacijoms leisti išplėsti tipines vertės 
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pasidalijimo sąlygas ir tipines sąžiningo kompensavimo sąlygas, kad būtų užtikrintas didesnis 
sektorių sutartinių santykių skaidrumas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
188 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22j) III skyriuje įterpiamas šis 
straipsnis: 

„188a straipsnis
Žemės ūkio ir maisto produktai negali 
būti importuojami iš trečiųjų šalių, kurios 
nesilaiko gamybos standartų ir 
reikalavimų, pirmiausia aplinkos ir 
sveikatos apsaugos srityje, atitinkančių 
dėl Sąjungoje išaugintų tokių pačių 
produktų arba iš jų pagamintų produktų 
priimtus standartus.  Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
importuotojams taikytinos atitikties 
taisyklės, atsižvelgiant į abipusius 
susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. “

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

18) „Nealkoholinis vynas“ ar 
„nealkoholinis (toliau nurodomas 
produkto gamybai naudotos vynuogių 
produkto kategorijos pavadinimas) – 
produktas, kuris:
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto pusiau 
putojančio vyno arba 9 punkte apibrėžto 
gazuoto pusiau putojančio vyno;

a) produktas nėra saugomas 
geografine nuoroda ir yra gaunamas iš 
vyno, jauno rauginamo vyno, likerinio 
vyno, putojančio vyno, rūšinio aromatinio 
putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, 
pusiau putojančio vyno, gazuoto pusiau 
putojančio vyno, vyno iš vytintų vynuogių 
arba vyno iš pernokusių vynuogių;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama šiuos pažangius produktus įtraukti į naują bendro rinkų 
organizavimo kategoriją, kad rengiant išsamesnes taisykles dėl jų apibrėžties, pateikimo ir 
leidžiamų gamybos procesų būtų leidžiamas tam tikro lygio lankstumas.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų procedūrų ir

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų sąlygų; ir

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

19) „Sumažinto alkoholio kiekio 
vynas“ ar „sumažinto alkoholio kiekio 
(toliau nurodomas produkto gamybai 
naudotos vynuogių produkto kategorijos 
pavadinimas)“ – produktas, kuris:

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto pusiau 
putojančio vyno arba 9 punkte apibrėžto 
gazuoto pusiau putojančio vyno;

a) produktas nėra saugomas 
geografine nuoroda ir yra gaunamas iš 
vyno, jauno rauginamo vyno, likerinio 
vyno, putojančio vyno, rūšinio aromatinio 
putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, 
pusiau putojančio vyno, gazuoto pusiau 
putojančio vyno, vyno iš vytintų vynuogių 
arba vyno iš pernokusių vynuogių;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama šiuos pažangius produktus įtraukti į naują bendro rinkų 
organizavimo kategoriją, kad rengiant išsamesnes taisykles dėl jų apibrėžties, pateikimo ir 
leidžiamų gamybos procesų būtų leidžiamas tam tikro lygio lankstumas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų procedūrų ir

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų sąlygų; ir
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ca) nealkoholiniai aromatizuoti vyno 
produktai:“

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 3 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„4a. Nealkoholinis aromatizuotas vyno 
produktas –  tai gėrimas:
a) gautas 2, 3 ir 4 dalyse nurodytomis 
sąlygomis;
b) kuriame esantis alkoholio kiekis 
sumažintas;
c) kurio faktinė alkoholio 
koncentracija yra mažesnė nei 0,5 tūrio 
proc.“.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:
„4a. Aromatizuotiems vyno produktams 
taikomi Komisijos reglamente (ES) Nr. 
606/2009 nustatyti vynininkystės 
metodai.“

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 5 straipsnis papildomas šia nauja 
dalimi:
„5a. Kai aromatizuotus vyno produktus 
ketinama eksportuoti, valstybės narės gali 
leisti naudoti prekinius pavadinimus, 
kurie skiriasi nuo išdėstytų II priede, jeigu 
atitinkamos trečiosios šalies teisės aktuose 
reikalaujama naudoti tokius prekinius 
pavadinimus. Tokia informacija gali būti 
pateikta ne oficialiosiomis Sąjungos 
kalbomis.“

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
5 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 5 straipsnis papildomas šia dalimi: 
„5b. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 33 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais iš dalies keičiamas šio 
reglamento II priedas, siekiant atsižvelgti 
į technikos pažangą, mokslinę raidą ir 
pokyčius rinkoje, vartotojų sveikatą ar 
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vartotojų poreikį gauti informaciją.“ 

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) 6 straipsnio 3 dalis papildoma šia 
pastraipa: 
„3a. „Vynuogių derliaus metai gali būti 
nurodomi produktų etiketėse, jei vynuogių 
produktas sudaro ne mažiau kaip 75 proc. 
viso kiekio ir jei ne mažiau kaip 85 proc. 
vynuogių, naudojamų tiems produktams 
pagaminti, derliaus buvo nuimta 
atitinkamais metais.“ 

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d) įterpiamas naujas 7a straipsnis:
„7a straipsnis

Sudedamųjų dalių sąrašas
1. Aromatizuotų vyno produktų 
sudedamųjų dalių sąrašas pateikiamas 
etiketėje arba kitomis priemonėmis nei ant 
pakuotės ar etiketėje.
2. Kai sudedamųjų dalių sąrašas 
pateikiamas kitomis priemonėmis nei ant 
pakuotės ar etiketėje, informacija yra 
lengvai prieinama ir konkreti ir matomai 
atskirta nuo vyno rinkodaros 
informacijos.
3. Sudedamosios dalys aprašomos 
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vartojant jų specifinį pavadinimą. 
Naudojamas pagrindinis vynas laikomas 
vienu bendru produktu. Todėl neturėtų 
reikėti nurodyti jo sudedamųjų dalių.
4. Komisijai pagal 33 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų tiksliau 
nustatytos aromatizuotų vyno produktų 
sudedamųjų dalių pateikimo taisyklės.“

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
1 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) I priedo 1 punkto a papunktis 
papildomas šiuo iiia punktu:
„iiia) spiritinius gėrimus (ne daugiau kaip 
1 proc. viso kiekio).“ 

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II priedo B skirsnio 8 punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7b) II priedo B skirsnio 8 punktas 
pakeičiamas taip:

8) Glühwein – „(8) Glühwein –

aromatizuotas vyno gėrimas: aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas tik iš raudonojo arba baltojo 
vyno,

gaminamas tik iš raudonojo ir (arba) 
baltojo vyno,

aromatizuotas daugiausia naudojant 
cinamoną ir (arba) gvazdikėlius ir

aromatizuotas daugiausia naudojant 
cinamoną ir (arba) gvazdikėlius ir

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne 
mažesnė kaip 7 tūrio proc.

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne 
mažesnė kaip 7 tūrio proc.
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Nedarant poveikio nuostatoms dėl vandens 
kiekio, kuris naudojamas taikant I priedo 2 
punktą, vandens pilti draudžiama.

Nedarant poveikio nuostatoms dėl vandens 
kiekio, kuris naudojamas taikant I priedo 2 
punktą, vandens pilti draudžiama.

Kai produktas pagamintas iš baltojo vyno, 
jo prekinis pavadinimas „Glühwein“ turi 
būti papildytas žodžiais, nurodančiais 
baltąjį vyną, kaip antai žodžiu „baltasis“.

Kai produktas pagamintas iš baltojo vyno, 
jo prekinis pavadinimas „Glühwein“ turi 
būti papildytas žodžiais, nurodančiais 
baltąjį vyną, kaip antai žodžiu „baltasis“,“

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II a priedas  C a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c) II priedas papildomas nauju 
skirsniu:
„Ca. „NEALKOHOLINIAI 
AROMATIZUOTI VYNO PRODUKTAI 
1) „Sumažinto alkoholio kiekio 
aromatizuoti vyno produktai“ arba 
“sumažinto alkoholio kiekio (toliau 
nurodomas produkto gamybai naudoto 
aromatizuoto vyno produkto 
pavadinimas)“ – tai produktai, 
atitinkantys 3 straipsnio 5 dalyje nustatytą 
termino apibrėžtį.“;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vynais, kurie buvo rinkai pateikti 
arba paženklinti iki atitinkamų nuostatų 
įsigaliojimo ir neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, gali būti prekiaujama, kol 
išsenka jų atsargos.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas vynams, kurie buvo paženklinti iki naujojo reglamento ir, visų pirma, 
su naujosiomis ženklinimo pareigomis susijusios jo dalies įsigaliojimo.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies i punktas, 119 
straipsnio 4 dalis ir 122 straipsnio 1 dalies 
b punkto vi papunktis taikomi ne 
trumpiau kaip [5 metus] nuo šio 
reglamento paskelbimo dienos.
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš 
dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 
dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 
dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo 
nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės 
ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
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